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Samenvatting 

Samenvatting 

Tijdens een adiabatische, vrijwel isentrope, expansie van een binair gasmengsel in een 
pulsexpansiebuis kan homogene condensatie optreden. Druppels kunnen hierbij 
doorgroeien tot macroscopische grootte. Experimenteel kan _ de druppelgrootte als 
functie van de tijd nauwkeurig bepaald worden m.b.v. 90° lichtvérstrooiing. Met een 
groeimodel kan de groeicurve ook berekend worden. Uit deze berekeningen blijkt dat 
het verloop van de druppelgrootte volledig bepaald wordt door de initiële samenstelling 
van het binaire mengsel en door de waarde van de binaire diffusiecoëfficiënt. Andere 
begincondities en stofeigenschappen hebben geen noemenswaardige invloed. De initiële 
samenstelling wordt experimenteel bepaald via chemische . analyse met een 
nauwkeurigheid van 5%. De diffusiecoëfficiënt van n-nonaan in methaan en n-octaan in 
methaan bij hoge drukken is in de literatuur niet bekend. Hiervoor wordt een semi
empirische relatie gebruikt (Fuller en Takahashi). Door de groeicurve berekend met het 
model te vergelijken met de gemeten groeicurve is de diffusiecoëfficiënt van de 
mengsels n-nonaan/methaan en n-octaan/methaan bepaald. Bij toenemende totaaldruk 
blijkt deze sterk af te nemen. In vergelijking met de diffusiecoëfficiënt voorspeld 
volgens Fuller en Takahashi blijkt dat de experimentele diffusiecoëfficiënt bij 40 bar 
80% kleiner is dan op basis van deze semi-empirische relatie wordt gevonden. 
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Inleiding 

1 Inleiding 

Homogene condensatie is een niet-evenwichts vloeistof-damp overgang in afwezigheid 
van vreemde deeltjes. Dit proces waarbij zich vloeistofdruppels vormen, is van belang 
in tal van toepassingen in de techniek en speelt ook een grote rol jn de natuur. 

Een damp kan in een toestand van niet-evenwicht gebracht worden door bijvoorbeeld 
een adiabatische, vrijwel isentrope, expansie. De damp is dan oververzadigd (figuur 1.1, 
van toestand 1 naar 2), waarbij de (partiële) dampdruk nu groter is dan de 
evenwichtsdampdruk bij dezelfde temperatuur. Dit wordt weergegeven door de 
verzadigingsgraad S, gedefinieerd als het quotiënt van de dichtheid van de damp en de 
evenwichtsdichtheid van de damp, die groter is dan één. Overigens komt de 
verzadigingsgraad voor een ideaal gas ook overeen met het quotiënt van de dampdruk 
en de evenwichtsdampdruk. 

Pas wanneer S > 1 zullen door homogene condensatie druppels ontstaan. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de vormingsenergie van een druppel bestaat uit een 
tweetal bijdragen; een term bepaald door het volume en één bepaald door de 
oppervlakte. De eerste term levert energie op als S > 1, de tweede is echter altijd 
positief en kost energie. Dit resulteert in een energiebarrière voor S > 1, waarvan het 
maximum bereikt wordt voor een druppel met een straal r = r, de zogeheten kritische 
straal. Druppels kunnen door statistische fluctuaties een straal groter dan de kritische 
straal bereiken. Pas dan zullen druppels doorgroeien tot macroscopische grootte. Het 
aantal druppels per volume eenheid en per tijdseenheid, dat in staat is de kritische straal 
te passeren heet de nucleatiesnelheid J. Deze nucleatiesnelheid hangt sterk af van de 
hoogte van de energiebarrière, die bepaald wordt door S en T. 

p 
equilibrium 

T 

Figuur/./ (p,T)-diagram van een damp (één component). 
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J is zo sterk afhankelijk van S en T dat de oververzadigde toestand gedurende een 
continue adiabatische expansie vrijwel instantaan uitgeput wordt wanneer homogene 
condensatie optreedt (figuur 1.1, van toestand 2 naar toestand 3). 

In de groep Gasdynamica/Aeroakoestiek van de faculteit Te~hnische Natuurkunde 
wordt onderzoek verricht met betrekking tot homogene condensatie. Het onderzoek is 
echter niet gericht op één component maar op een twee componenten gasmengsel, in 
verband met toepassingen in de aardgassector. Twee model-gasmengsels die veelal 
gebruikt worden zijn n-nonaan/methaan en n-octaan/methaan. Beide mengsels vertonen 
overeenkomst met natuurlijk aardgas. 

Het fasegedrag van bovenstaande gasmengsels is echter wezenlijk verschillend van het 
fasegedrag van één component. Terwijl een één-component systeem een enkelvoudige 
vloeistof-damp evenwichtslijn in het (p,1)-diagram vertoont, is er bij de binaire 
mengsels van reële gassen een lobvormig coëxistentiegebied, waarbinnen zowel damp 
als vloeistof kunnen bestaan. Figuur 1.2 geeft een schematische weergave van een 
dergelijk coëxistentiegebied in het (p,1)-diagram weer. De grens van dit gebied wordt 
een retrograde curve genoemd en hangt af van de samenstelling van het mengsel. 

p vapour 

vapour + liquid 

T 

Figuur 1.2 (p,T)-diagram van een mengsel van alkanen (twee componenten). 

Een opstelling waarmee een isentrope expansie kan worden gerealiseerd, zodanig dat 
homogene nucleatie kan worden waargenomen, is de pulsexpansiebuis van Looijmans 
[5]. Voordeel van deze buis is dat de nucleatie, de druppelvorming dus, en de groei van 
de druppels gescheiden zijn in de tijd. Het hier beschreven onderzoek heeft vooral 
betrekking op de druppelgroei. Druppelgroei wordt in belangrijke mate bepaald door de 
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Inleiding 

diffusiecoëfficiënt. Wanneer druppelgroei nauwkeurig experimenteel wordt 
waargenomen kan in principe ook nauwkeurige informatie worden verkregen met 
betrekking tot de waarde van de diffusiecoëfficiënt. Waarden van de diffusiecoëfficiënt 
van zware koolwaterstoffen in methaan zijn niet in de literatuur gevonden. 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische achtergronden Ûiteengezet van een 
druppelgroeimodel in een oververzadigde toestand. De samenstelling van het 
gasmengsel en de waarde van de diffusiecoëfficiënt bepalen volledig het verloop van de 
druppelgrootte. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
theoretische achtergrond van de diffusiecoëfficiënt. Uitdrukkingen voor deze coëfficiënt 
bij lage drukken worden besproken alsmede een correctie voor de diffusiecoëfficiënt bij 
hoge druk, de Takahashi-correctie. 

Hoofdstuk 3 gaat over de experimentele methode. De gebruikte opstelling wordt 
beschreven en de optische meetmethodes worden besproken. Verder wordt in gegaan op 
een methode om de beginsamenstelling van een gasmengsel (chemische analyse) te 
bepalen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een voorbeeld van een typisch experiment. 
Experimenteel bepaalde waarden van de diffusiecoëfficiënt worden besproken in 
hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk is gesplitst in twee delen: de resultaten van n

nonaan/methaan, en die van n-octaan/methaan. Het laatste hoofdstuk geeft een aantal 
conclusies en aanbevelingen. 
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Theorie 

Hoofdstuk 2 Theorie 

2.1 Druppelgroeimodel 

2.1.1 Inleiding 

De ontwikkeling van druppels in een oververzadigd binair gasmengsel kan beschreven 
worden met het druppelgroeimodel volgens van Beeck [l], dat onder andere de 
druppelstraal als functie van de tijd geeft. Dat model, dat in dit hoofdstuk wordt 
beschreven, gaat uit van de volgende voorwaarden en aannames: 

Het gasmengsel bestaat uit twee componenten. De minst vlucbtige component is 
zeer verdund aanwezig. De massafractie van deze component is dan ook veel 
kleiner dan 1. 
Drukveranderingen hebben een karakteristieke tijd groter dan 10 ms. 
Alle grootheden in de druppel zijn uniform. 
Het groeiproces van de druppels wordt gedomineerd door diffusie van de gas
moleculen naar het oppervlak van de druppel. 
Er iS quasi stationair evenwicht tussen druppel en directe omgeving. 
Er is geen diffusie ten gevolge van druk- of temperatuurverschillen. 
Er is geen "slip"-snelheid tussen druppels en gas. 
De druk in het gasmengsel varieert tussen 1 en 100 bar. 

De laatste conditie heeft tot gevolg dat reële gaseffecten van grote invloed kunnen zijn 
op de groei van een druppeltje. Daarom wordt in het model niet de toestands
vergelijking voor een ideaal gas gebruikt, maar een toestandsvergelijking die rekening 
houdt met die reële gaseffecten. Zowel de Redlich-Kwong-Soave (RKS) toestands
vergelijking als de Peng-Robinson (PR) vergelijking worden gebruikt. 

Het groeimodel wordt beschreven in een stelsel van vergelijkingen. Om deze 
vergelijkingen op te lossen is het handig eerst een systeem voor de druppels te 
definiëren, en dat vervolgens op te splitsen in drie deelsystemen. De veronderstelling is 
dat de nevel van druppels, die gevormd worden bestaat uit identieke geïdealiseerde 
bolvormige cellen. Figuur 2.1 toont een dergelijke cel. De straal van de cel r ~ wordt als 
volgt gedefinieerd: 

(2.1) 

Nd = aantal druppels per volume-eenheid [ 1/m3 
] 
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Figuur 2.1 Definitie van de deelsystemen in een geiäealiseerde cel waarin zich één 
druppel bevindt. I is het verre veld, II het druppeloppervlak, Il/ de druppel zelf. 

Het eerste deelsysteem (1) is de dampfase. Het ene grensoppervlak van dit deelsysteem 
is de grens van de cel en het andere ligt in de dampfase, net buiten het 
druppeloppervlak. De grensoppervlak.ken van deelsysteem II liggen net buiten en binnen 
de druppel. Dit deelsysteem is dus de fasegrens met een infinitesimaal volume. Het 
laatste deelsysteem (III) is de druppel. Het grensoppervlak hiervan ligt nog net in de 
vloeistoffase. 

Tot slot in deze paragraaf de indices die toegepast worden: een superscript geeft de fase 
aan, v voor de dampfase en l voor de vloeistoffase. De subscripten d en oo duiden 
respectievelijk het druppeloppervlak en het verre veld (de grens van de cel) aan. De 
componenten van het binaire gasmengsel worden aangeduid met een subscript 1 en 2. 
Component 1 is de minst vluchtige en 2 de meest vluchtige component. Verder dient 
opgemerkt te worden dat er in het groeimodel gewerkt wordt met massafracties en niet 
met molfracties. De fractie in de gasfase wordt aangeduid met y, die in de vloeistoffase 
met x. Worden er wel molaire fracties bedoeld, dan wordt een subscript mol 
toegevoegd. Wanneer een grootheid tussen spitse haken staat af gedrukt wordt het 
massagemiddelde van deze grootheid (barycentrische grootheid) in het binaire mengsel 
bedoeld, bijvoorbeeld <A1> = x1A 1

1 + x2A2
1 met xi = pi1/p1 

• 
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Theorie 

2.1.2 Massa-, energie- en constitutieve vergelijkingen 

Massa- en energievergelijkingen 

Twee wetten die algemeen gelden zijn de wet van behoud van _massa en van behoud 
van energie. In de volgende formules zijn deze twee behoudswetten -in algemene vorm 
weergegeven. Bij de energievergelijking zijn zowel de dissipatie- als de kinetische 
energie verwaarloosd, Oswatitsch [8]. 

Massabehoud: 

!!__ J J J p dxdydz + J J p( <v>-a, n) dF = 0 
dt B F 

(2.2) 

Energiebehoud: 

!!_J J J p <e>dxdydz + J J p <e(v-a, n)> dF = -J J (q, n) dF - J J p( <v>, n) dF(2.3) 
~ B F F F 

B = volume waarover geïntegreerd wordt [ m3 
] 

F = oppervlak waarover geïntegreerd wordt [ m2 
] 

a = snelheid v/h oppervlak t.o.v. de oorsprong van de cel [mis ] 
<v> = barycentrische of massagemiddelde snelheid [ mis ] 
p = dichtheid [ kg/m3 

] 

P =druk [Pa] 
e = specifieke inwendige energie [ J/kg ] 
q = warmteflux [ J/m2 

] 

n =normaal 

Het volume Ben het oppervlak F kunnen tijdafbankelijk zijn. 

Voorgaande behoudswetten worden nu op de drie deelsystemen toegepast, te beginnen 
bij het druppeloppervlak (deelsysteem II). van Beeck [1] toont aan dat wanneer de <vi> 
verwaarloosd wordt t.o.v. de oppervlaktesnelheid a, diezelfde oppervlaktesnelheid te 
verwaarlozen is t.o.v. van de barycentrische snelheid <vdv-:>. M~t <v1> < a < <vv> wordt 
vergelijking (2.2) vereenvoudigd tot: 

(2.4) 

r = straal [ m ] 
M = massastroom [ kg/s ] 
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De massastroom, zoals deze in bovenstaande vergelijking is gedefinieerd, kan nu ook 
per component gedefinieerd worden en luidt: 

i = 1, 2 (2.5) 

Verder geldt voor de massastroom per component: 

M.=x.·M 
1 1 

i = 1, 2 (2.6) 

Dus de massastroom per component over de fasegrens wordt rechtstreeks bepaald door 
de massafractie in de druppel. 

De energievergelijking (2.3) wordt met <v1> < a < <vv> en weglating van de 
instationaire term gereduceerd tot: 

(2.7) 

Die kan geschreven worden als: 

M·L=Q. -Q mtem 
(2.8) 

Q = warmtestroom in het gas (3e term (2.7)) [ J/s ] 
Qintern = warmtestroom in de druppel (negatieve 4e term (2.7)) [ J/s ] 
L = latente warmte [ J/kg ] 

Nu worden de wet van behoud van massa en van energie toegepast op de druppel 
(deelsysteem III). De veronderstelling is dat alle grootheden binnen in de druppel 
unifonn zijn, Gyarmathy [3]. De massabehoudswet luidt dan als volgt (met vj= 0): 

En de energiebehoudswet: 

d 4 
- (p1 -7rr 3) =M 
dt 3 d 

4 de 1 
p' -7r r 3 - = Q. 

3 d dt mtem 

e = specifieke energie [ J/kg ] 
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Theorie 

Als laatste worden de behoudswetten voor het deelsysteem van het binaire gasmengsel 
behandeld. Er wordt gesteld dat alle massa binnen de cel blijft, <v~v> = drjdt . Verder 
wordt verondersteld dat r ~3 > r l . 

Massabehoud: 

!!__(p v 417" r 3) = -M 
dt 

00 3 00 

Deze vergelijking is overigens per component om te schrijven naar: 

!!__( p v 4 17" r 3) = -M 
dt 00

' i 3 00 i 
i = 1, 2 

(2.11) 

(2.12) 

Met behulp van vergelijkingen (2.4), (2.6) en Y; = piv/pv kan bovenstaande vergelijking 
uitgewerkt worden tot: 

v 4 17" r 3 dy ooi = M( - x ) 
P oo 3 oo dt Y ooi i 

i=l,2 (2.13) 

Energiebehoud: 

P v4
1Tr 3.!!__<h v>- 4

1Tr 3 dp +M(x h v+x h v-<h v>)=-Q (2.14) 
00 3 00 dt 00 3 00 dt 1 dl 2 d2 00 

Constitutieve vergelijkingen 

Om de voorgaande vergelijkingen te kunnen gebruiken is het noodzakelijk 
(constitutieve) vergelijkingen voor de massastroom M en warmtestroom Q te hebben. 
Gyam:athy [3] leidt af dat de volgende vergelijkingen voor M en Q gelden: 

Dm = binaire diffusiecoëfficiënt in het gasmengsel [ m2/s ] 
Àm = warmtegeleidingscoëfficiënt in het gasmengsel [ J/mKs ] 
Nu = Nusseltgetal (voor massa- en warmtestroom) 
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Het Nusseltgetal hangt af van het vrije weglengte bereik. Daartoe wordt het Knudsen 
getal Kn geïntroduceerd, Kn = l/2rd, met l de vrije moleculaire weglengte en rd de 
druppelstraal. Is Kn < 1/100 dan wordt de damp en vloeistof als continuüm beschouwd. 
Is Kn > 10 dan liggen massa- en warmtestroom in het vrij moleculair bereik. 

De Nusseltgetallen voor het continuüm, volgens van Beeck [1], luiden als volgt: 

r co 
Nu cont = 2---

Q r -r 
co d 

En in het vrij moleculair gebied: 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

Hierin is y het quotiënt van de isobare en de isochore soortelijke warmte en ~ de 
botsingfrekwentie per oppervlak en tijdseenheid, als volgt gedefinieerd: 

a v~T tJ1 = Y1 P 
2 1T' m1 

(2.21) 

Beide bereiken geven dus verschillende Nusseltgetallen. In het overgangsgebied, tussen 
het continuüm en het vrij moleculair gebied, stelt Gyarmathy [3] voor: 

Nucont 
Nu=-----

Nucont 
1 + 

Nufm 
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Theorie 

Deze relatie kan zowel het subscript M als Q hebben. Overigens gaat deze 
koppelfunctie naar Nr/"' voor rd--+ 0 en naar Nucont voor rd--+ =. 

2.1.3 Thermodynamisch evenwicht 

Essentieel voor het groeimodel is de voorwaarde dat de damp en de vloeistof bij de 
f asegrens in thermodynamisch evenwicht met elkaar zijn. Deze voorwaarde levert 
vergelijkingen op waaruit de vloeistofcompositie (x1) en de samenstelling van de damp 
vlakbij de druppel (yd1) volgt. Deze vergelijkingen worden in deze paragraaf besproken. 
Thermodynamisch evenwicht geldt wanneer mechanisch, thermisch en dynamisch 
evenwicht heerst. . De chemische potentiaal voor component i is nu als volgt 
gedefinieerd, met F de vrije energie: 

i=l, 2 (2.23) 

Radulovic [9] schrijft deze gradiënt met behulp van de RKS-toestandsvergelijking om 
naar meer gebruikelijke gro0theden. Wanneer per component deze chemische potentiaal 
van de damp vlakbij de druppel gelijk is aan die in de druppel, dan is er sprake van 
thermodynamisch evenwicht. Dan geldt: 

(2.24) 

(2.25) 

Verder volgt uit mechanisch evenwicht dat er evenwicht is tussen de druk in de 
vloeistof en die in het gas. Het verband tussen p1 en pv luidt als volgt (Laplace-relatie): 

l 2a p =pv+- (2.26) 
rd 

cr = oppervlaktespanning van de druppel [ N/m ] 

Waarbij: 

(2.27) 

(2.28) 
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De vijf voorgaande vergelijkingen vormen, samen met 

x1 + x2 = 1 

Yd1+Yd2=1 

(2.29) 

(2.30) 

een stelsel van zeven vergelijkingen met tien onbekenden. Wanneer de druk, de 
druppelstraal en de temperatuur bekend zijn is het stelsel op te lossen. De zeven 
onbekenden die dan opgelost kunnen worden zijn: YdI• Ydi• x1, x2, p1

, p\ en p1
• 

2.1.4 Toestandsvergelijkingen 

Redlich-Kwong-Soave toestandsvergelijking 

Vergelijkingen (2.27) en (2.28) eisen dat een toestandsvergelijking gebruikt wordt. Een 
toestandsvergelijking voor een reëel gas die veel gebruikt wordt is de Redlich-Kwong
Soave (RKS) toestandsvergelijking. Voor de dampfase ziet deze vergelijking voor een 
binair mengsel er als volgt uit, Reid et alii [10]: 

p v = pv Rm v T - am v (pv)2 

1-bmv pv 1 +bmv pv 
(2.31) 

Hierin is Rmv de massagemiddelde specifieke gasconstante en zijn amv en bmv typische 
RKS-parameters, Reid et alii [10]: 

R v R R =y -+y -
m 1 m 2 

1 mz 
(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

De RKS-parameters a; en b; voor de pure componenten i zijn gegeven door: 

0.42748 R 2T 2 T 112 
ai= c [1+(0.48+1.574w - O.l 76w2) • (1 - (-) )]2 

Pcm/ Te 
(2.35) 
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0.08664R T 
b. = c 

1 
(2.36) 

P m. c 1 

Te = kritische temperatuur [ K ] 
Pc = kritische druk [ N/m2 

] 

kij = binaire interactiecoëfficiënt 

co = Pitzer's acentrische factor 

Voor de vloeistoffase dient het superscript v in vergelijking (2.31) natuurlijk vervangen 
te worden door het- superscript l. De RKS-vergelijking blijkt goede evenwichtfracties op 
te leveren alleen de dichtheid voor de vloeistoffase blijkt echter een afwijking van soms 
meer dan 5% te hebben. Peneloux en Rauzy (Reid et alii [10]) introduceren hierom dan 
ook een correctieterm voor de vloeistofdichtheid. 

l 
l - PRKS 

P Peneloux - l l l 
- cm P RKS 

Met cm1 een Peneloux-parameter die er als volgt uitziet: 

De Peneloux-parameters ei voor de pure componenten zien er als volgt uit: 

RT 
ei= 0.040768 · (0.29441 - ZRA ) __ c 

' mipc 

ZRA. i = Racket compressibiliteitsfactor, Reid et alii [10] 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

Voor de_ kritische druk en temperatuur, Pitzer's acentrische factor, de Rackett 
compressibiliteitsfactor en de binaire interactiecoëfficiënt van de verschillende stoffen 
die bij het onderzoek zijn gebruikt, wordt verwezen naar appendix A, Stofparameters. 

Peng-Robinson toestandsvergelijking 

De Peng-Robinson (PR) toestandsvergelijking voor reële gassen is net als de RKS
vergelijking een "kubische" toestandsvergelijking. Deze vergelijking ziet er als volgt 
uit: 
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pv R v T amv (pv)2 
p v = m _ ---------

1 - bm v Pv l+2bmvpv-(bmvPv)2 
(2.40) 

~v, amv en bmv zijn hetzelfde gedefinieerd als bij de RKS-vergelijking, formule (2.32) 
t/m (2.34). De PR-parameters ~ en bi zien er nu echter iets anders uit: 

0.45724 R 2T 2 T 112 
ai= c [1 + (0.37464 + l.54226w - 0.2699w2) • (1 - (-) )]2 

P m.2 T 
(2.41) 

c 1 c 

0.07780R T 
b. = c 

1 

P m. 
c 1 

(2.42) 

De retrograde curves in ~en (p,7)-diagram kunnen met een toestandsvergelijking 
berekend berekend worden. In onderstaande figuur staan de retrograde curves, met 
beide toestandsvergelijkingen berekend, en experimentele datapunten voor het mengsel 
decaan/methaan. Het blijkt dat de experimenteel gevonden datapunten tussen de beide 
retrograde curves liggen. Deels sluiten de punten aan bij de RKS-vergelijking, deels bij 
de PR-vergelijking. Voor het druppelgroeimodel moet dus een keuze gemaakt worden. 
Er is gekozen voor de RKS-vergelijking. 

..... 
as e.. 
a.. 

100 

Y2 = 5.10·• ' y2 = 20.10.s 

80 ' ' ...... 
' ...... 

' " 60 
-....o 

'\ ' " \ 
'\ \ 

40 \0 
-- AKS 

--- PR \ 
0 Data \ 

20 

0 
240 260 280 300 

T [K] 

Figuur 2.2 Retrograde curves in (p,T)-diagram, experimenteel, met de RKS
vergelijking en de PR-vergelijking. 
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2.1.5 Vergelijkingen voor het groeimodel 

In de voorgaande paragrafen zijn alle vergelijkingen vermeld die nodig zijn voor het 
druppelgroeimodel. In deze paragraaf zal dit stelsel vergelijkingen opgesomd worden. 

Aangezien er 12 onbekende parameters zijn (p=v' p/, p1, pv, /, '!""' Td, rd, r""' Ydi• Y=i• 
x1), bestaat het stelsel dan ook uit twaalf vergelijkingen. De druk pv wordt als functie 
van de tijd bekend verondersteld. 

(2.43) 

/ volgt uit (2.26): . 

(2.26) 

De dichtheid in het verre veld volgt uit het oplossen van de toestandsvergelijking, zo 
ook voor de dichtheid in de dampfase (aangezien pv uniform wordt genomen) en de 
dichtheid in de druppel. 

t_ t(tT) P -p P' d'xt 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

De sa~enstelling van de vloeistof en de damp aan het vloeistofoppervlak volgt uit het 
stelsel vaQ vergelijkingen dat beschreven is in paragraaf 2.1.3 (Thermodynamisch 
evenwicht). 

(2.47) 

(2.48) 
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Eén van de belangrijkste resultaten van het groeimodel is de druppelstraal als functie 
van de tijd. Als de vloeistofdichtheid constant wordt beschouwd, verandert (2.9) in: 

d 4'7T r 2 p1-(r ) = M 
d dt d 

(2.49) 

De verandering van de straal van de cel volgt uit (2.11). Deze celstraal kan beter 
vervangen worden door de druppeldichtheid, Nd. Met Smolders [12] verandert (2.11) in: 

(2.50) 

Vergelijking (2.13) geeft de differentiaalvergelijking voor de massafractie van de damp 
in het verre veld. 

4 dy . 
P v -'7T r 3 ~ = M( y . - x .) 

00 3 00 dt 001 l 
i=l, 2 (2.13) 

De laatste twee vergelijkingen voor het model betreffen energievergelijkingen. 
Vergelijking (2.14) wordt met verwaarlozing van de derde term in het linkerlid, 
Gyarmathy [3]: 

dT ah v d v d v < v> v oo v I . p _ 'P _ N Q 
cpoo Poo dt + Poo ap T dt- dt d 

(2.51) 

De laatste vergelijking gaat over het behoud van energie bij de fasegrens. Met behulp 
van vergelijking (2.8) en (2.10) volgt: 

4 3 / 1 dTd 
-'7T r p <c >-=ML+ Q 
3 d p dt 

(2.52) 

2.1.6 Begincondities en stofeigenschappen 

Begincondities 

Bij de vergelijkingen voor het groeimodel behoren beginvoorwaarden. Zo moet op 
tijdstip t = 0 de druppelstraal rd, het aantal druppels per volume eenheid Nd, de 
molfractie van de minst vluchtige component in het verre veld Y~i. mol en de temperatuur 
in het verre veld T""' bekend zijn. Voor de mengsels n-nonaan/methaan en 
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n-octaan/methaan is onderzocht wat de invloed van deze begincondities is op de groei 
r2(t), bij drukken van 10, 20, 30 en 40 bar. Er wordt overigens naar r2(t) gekeken 
omdat r2 als functie van de tijd een rechte lijn oplevert voor hoge drukken, Looijmans 

[5]. 

Voor de beginstraal wordt een waarde van 0.005 µm genomen. Beter zou het zijn om 
3 

als beginstraal J2 r • te nemen. Dit is voldoende klein ten opzichte van de grootte die 
de druppels krijgen tijdens een experiment en die in de orde van 1 µm is. Verder is het 
beginvolume dan twee maal groter dan het kritisch volume, dus druppels zullen zeker 
groeien. In de praktijk blijkt echter dat een beginstraal tussen 0.001 en 0.005 µm geen 
invloed heeft op de druppelgroei. 

Het aantal druppels op tijdstip t = 0 kan bepaald worden uit het extinctiesignaal (zie 
paragraaf 3.3) en is met een onnauwkeurigheid van 10% te bepalen (Luijten [6]). 
Numeriek blijkt dat deze onnauwkeurigheid van 10% slechts een afwijking van 0.01 % 
geeft in r(t). In figuur 2.3 staat deze invloed op r2(t), en van de andere begincondities, 
uitgezet voor experiment 960 (n-nonaan/methaan, Pcond = 30 bar). 

0.8 
" model, Nd,o +/- 10%, T0 +/-IK 

" 
Y1,0 +/- 30% " " " 

0.6 " 

,-. 
N 

" s " " ::t 0.4 " 
'-" " 

N 
lo-i 

0.2 

0 ........... ~~,_._ ........... ~........_ ......... __.___.~ ........................ ~'-'-..L....J 
5 10 15 20 25 30 

t (ms) 

Figuur 2.3 Invloed van de begincondities op het verloop van r(t) voor exp. 960. 

De molfractie van de minst vluchtige component op tijdstip t = 0 kan met behulp van 
chemische analyse bepaald worden (zie paragraaf 3.4 en 4.2). Numeriek blijkt dat de 
afwijking van deze beginmolfractie ongeveer lineair is met de afwijking van de groei 
r2(t). Het is dus zaak deze beginmolfractie goed te bepalen. 
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De laatste grootheid die bekend dient te zijn op tijdstip t = 0 is de temperatuur in het 
verre veld. Luijten [6] en Looijmans [5] geven voor de experimenten met de puls
nucleatiebuis een absolute onnauwkeurigheid van 1 K voor de condensatietemperatuur, 
welke overeenkomt met de begintemperatuur. Deze onnauwkeurigheid blijkt van geen 
enkele invloed te zijn op het verloop van r2(t), natuurlijk wel op T""(t) en Tit). 

Sta/eigenschappen 

In de vergelijkingen voor het groeimodel komen een aantal stofeigenschappen voor. 
Voor deze stofeigenschappen zijn (empirische) "fit"-functies gebruikt die toepasbaar 
zijn voor een binair mengsel onder reële gas voorwaarden. De oppervlakte spanning cr 
wordt verkregen met een empirische correlatie, de zogeheten Macleod-Sugden 
correlatie (pag. 642 Reid et alii [10]). De warrntegeleidingscoëfficiënt À van het 
mengsel wordt bepaald met de methode van Chung et alii (pag. 522 en 539 Reid et alii 
(10]). De methode van Rowlinson-Bondi (pag. 142 Reid et alii [10]) wordt gebruikt om 
de soortelijke isobare warmtecapaciteit van de vloeistof cP1 te bepalen en de soortelijke 
isobare warmtecapaciteit van het gasmengsel c/ wordt beschreven in appendix C van 
Looijmans [4]. De laatste stofeigenschap, de binaire diffusiecoëfficiënt, wordt verkregen 
met de methode van Fuller et alii (zie pag. 587 Reid et alii [10]). Met behulp van de 
Takahashi-methode [13] wordt deze methode ook voor hoge drukken geschikt gemaakt. 

Er is nu onderzocht wat de invloed van deze stofeigenschappen is op de groei van de 
druppels, r2(t). Dit is gedaan door de waarde van de stofeigenschappen 30% te laten 
toe- of afnemen, bij condensatiedrukken van 10, 20, 30 en 40 bar en in mengsels van 
n-nonaan/methaan en n-octaan/methaan. Als eerste is gekeken naar de oppervlakte
spanning. De groei r2(t) blijkt geenszins te veranderen bij een 30% verandering van 
deze stofeigenschap. Dit is overigens logisch te verklaren. In formule (2.26) komt de 
oppervlaktespanning voor en wel in de term 2alrd. De oppervlaktespanning is in de 
orde van 10-3 N/m. De druppelstraal is slechts bij het ontstaan, de eerste 0.2 ms, in de 
orde van 1 o-8 m, daarna groeit de druppelstraal gelijk door tot groottes in de orde van 
10-6 m. 2a/rd is dus na 0.2 ms in de orde van 103 Pa. Een verandering van 30% voor de 
oppervlaktespanning zal dus te verwaarlozen zijn bij de orde van 106 Pa voor de andere 
termen in formule (2.26). 

Een tweede stofeigenschap die onderzocht is, is de warrntegeleidingscoëfficiënt. Dertig 
procent verandering heeft alleen voor de experimenten met een condensatiedruk van 10 
bar een heel kleine invloed, 30% verandering geeft een verandering van 0.1 promille 
voor r2(t). Voor de hogere condensatiedrukken is er geen verandering te constateren. 
Ook dit is weer logisch te verklaren. Looijmans [5] en van Beeck [1] tonen aan dat 
voor n-nonaanlmethaan ongeveer vanaf 10 bar de hoge-druk-benadering gaat gelden. 
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Deze houdt in dat de druppeltemperatuur Td gelijk gaat worden aan de verre veld 
temperatuur T

00
• Gevolg hiervan is dat de warmtestroom Q, die evenredig is met À(T

00
-

Td), nul wordt. Een verandering van de warmtegeleidingscoëfficiënt zal dus geen 
invloed hebben. 

-

Bij de experimenten met de pulsexpansiebuis van Looijmans [5] wordt -een dusdanige 
expansie verkregen dat de druk na de drukdip ongeveer constant is. Uitgaande van een 
(bijna) isentrope expansie is de temperatuur dus ook ongeveer constant. Gevolg is dus 
dat na de drukdip dpldt en dT/dt ongeveer nul zijn. Met de wetenschap dat Q ongeveer 
nul is, zullen de termen in formule (2.51) en (2.52) dus allemaal rond de nul liggen. 
Een verandering van eP1 en e/ zal dus geen invloed hebben. Numeri~k blijkt dit ook te 
kloppen, -30% verandering van eP1 en e/ heeft geen invloed op het verloop van r(t). 

In onderstaande figuur staan de invloeden van de stofeigenschappen op het verloop van 
r(t) nog een keer grafisch weergegeven voor experiment 960. 

0.8 ....--------------~ 

0.6 

0.4 

0.2 

model. À, a, cP• en cP1 +/- 30% 
D12 +/- 30% 

,,. 
,,. ,,. 

0 .............. ..._.__._........._.....__.__.__.__,_......_._.........i._._._._..........._.....___._.__,__, 

5 10 15 20 25 30 

t (ms) 

Figuur 2.4 Invloed van de stofeigenschappen op het verloop van r(t) voor 
experiment 960. 
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De laatste stofeigenschap die onderzocht is, is de binaire diffusiecoëfficiënt. De 
afwijking van deze stofeigenschap blijkt ongeveer lineair te zijn met de afwijking van 
r2(t), een verandering van 30% geeft dus ongeveer een afwijking voor r2(t) van 
eveneens 30%. Uit een meting van r2(t) kan dus bij bekende samenstelling de 
diffusiecoëfficiënt worden af geleid. 

2.2 Diffusiecoëfficiënt 

2.2.1 Inleiding 

Diffusie kan optreden door een drukgradiënt, een temperatuurgradiënt, externe 
krachtvelden en door een concentratiegradiënt. Alleen de laatste vorm wordt in deze 
(sub-)paragrafen besproken, en wel in een isotherm, isobaar systeem zonder externe 
krachtvelden, Bird et alii [2]. 

Beschouw een systeem met een diffunderend binair gasmengsel, bestaande uit de 
componenten 1 en 2. In dit diffunderende mengsel bewegen de chemische componenten 
met verschillende snelheder.. Definieer v; nu als de snelheid 1 van de ide component met 
betrekking tot een stationair coördinatenstelsel. Voor een binair gasmengsel wordt de 
molgemiddelde snelheid v • als volgt gedefinieerd: 

2 

Lcivi 
v* = _i=_1 __ 

2 

I:ci 
i=l 

c; = p/M; = molaire concentratie [ l/V ] 

(2.53) 

Met ~ovenstaande definitie kan de "diffusie-snelheid", de snelheid m.b.t. het stationaire 
coördinatenstelsel, gedefinieerd worden. Deze diffusie-snelheid is v; - v*. 

Nu de concentraties en snelheden besproken zijn, kan de molaire flux gedefinieerd 
worden. De molaire flux is een vectorgrootheid die aangeeft hoeveel mol van 
component i een eenheid van oppervlakte passeert per eenheid van tijd. Deze flux kan 
zowel gerelateerd worden aan stationaire coördinaten als aan de molgemiddelde 
snelheid v·. 

1 Met "snelheid" wordt niet de snelheid van een individueel molecuul van component i beschouwd, 
maar de som van de snelheden van de moleculen van component i binnen een klein volume-element 
gedeeld door het aantal van zulke moleculen. 
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De molaire flux t.o.v. een stationair coördinatenstelsel is nu: 

(2.54) 

T.o.v. de molgemiddelde snelheid: 

J.* = c.(v.-v *) 
l l l 

(2.55) 

Wanneer de vergelijkingen (2.53) t/m (2.55) samengevoegd worden ontstaat het 
verband tussen N; en l; *: 

2 

li* =Ni-YmotiL~ 
j=l 

(2.56) 

De molaire diffusieflux l; * is nu eenvoudigweg het verschil tussen de molaire flux N; en 
de bulkflow. Sommatie van vergelijking (2.56) vanaf i=l tot 2 toont aan dat in een 
binair gasmengsel geldt: 

J. = -J. 
1 2 

(2.57) 

Fick's eerste dif.fusiewet 

De diffusiecoëfficiënt in een binaire mengsel, D 12, wordt volgens Fick (zie Bird et alii 

[2]) als volgt gedefinieerd: 

f 1 • = -cD 12\!Y1,mot (2.58) 

c = totale molaire concentratie [ IN ] 
y mol = molaire fractie 
D12 = diffusiecoëfficiënt [ m2/s ] 

2.2.2 Diffusiecoëfficiënt 

Chapman en Enskog hebben beiden, onafhankelijk van elkaar, een uitdrukking 
gevonden voor de wederzijdse diffusiecoëfficiënt bij lage drllkken. Deze uitdrukking 
ziet er als volgt uit: 
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D12 
M1, Mi 

M12 
n 
k 

noen 

3 (4rrkT/M )112 

D = 12 f. 
12 16 2fl (1) D nrra12 D 

= diffusiecoëfficiënt [ cm2/s ] 
= moleculaire massa comp. 1, 2 [ g ] 
= 2[(11M1) + (l!Mi)r1 

[ g ] 
= deeltjesdichtheid [ lN ] 
= constante van Boltzmann [ J/K ] 

= botsingsintegraal voor diffusie 
= karakteristieke lengte [ A ] 
= temperatuur [ K ] 

(2.59) 

En fv is een correctieterm die rond 1.0 ligt. Als M1 van dezelfde orde is als Mi, ligt 
deze correctie term tussen 1.0 en 1.02. Zijn de massa's erg ongelijk en de lichte 
component is in zeer kleine hoeveelheid aanwezig in het mengsel, dan verschilt fv 

significant van 1.0. Maar ztlfs in dit soort gevallen ligt de term tussen 1.0 en 1.1. 

Veel voorgestelde methoden om de diffusiecoëfficiënt in binaire gasmengsels bij lage 
druk te bepalen gaan uit van de algemene vorm van vergelijking (2.59) met empirische 
constanten die gebaseerd zijn op experimentele data. Twee methoden die vrij algemeen 
en betrouwbaar zijn, zijn de methode van Fuller et alii (zie pag. 587 Reid et alii [10]) 
en van Wilke & Lee (zie pag. 587 Reid et alii [10]). Waarden van de diffusiecoëfficiënt 
berekend met deze methoden komen binnen 5 tot 10 % overeen met de experimentele 
waarden. 

Fuller et alii 

Fuller et alii passen vergelijking (2.59) aan tot: 

D = 0.00143 T i.75 

12 
pM12

112
[ <E v )1

113 
+ <E v )2

113 ]2 
(2.60) 

De grootheden zijn dezelfde als in vergelijking (2.59), p is de druk in bar. 

Lv ( dimensieloos) wordt voor iedere component gevonden door de atomaire 
diffusievolumes bij elkaar op te tellen (zie pag. 587 Reid et alii [10]). Deze atomaire 
parameters werden bepaald uit experimentele data. De auteurs vermelden een 
gemiddelde absolute fout van 4 % wanneer vergelijking (2.60) gebruikt wordt. 
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Wilke & Lee 

Vergelijking (2.59) wordt door deze auteurs herschreven tot: 

(2.61) 

De grootheden zijn dezelfde als in vergelijking (2.59), p is de druk in bar en cr12 = 
(cr1+cr2)/2, met cr = l.18Vb113 en Vb is het vloeibaar molair volume in cm3/mol. 

In onderstaande figuur staat voor beide methoden de diffusiecoëfficiënt uitgezet als 
functie van de temperatuur, bij een druk van 1 bar. Het binaire mengsel bestaat uit n

nonaan en methaan. 

,-.. 
Cl.) ........ 

N 

8 .,_, 
"° 0 -N 

0 

8 
Full er et alii 

7 Wilke & Lee .. 
""""" 

6 
.. · 

.. 
"""" 

5 

4 

3 
220 240 260 280 300 

T(K) 

Figuur 2.5 Diffusiecoëfficiënt uitgezet als functie van de temperatuur bij een druk 
van 1 bar, in een mengsel bestaande uit n-nonaan en methaan. 

2.2.3 Takahashi-correctie voor hoge druk 

Bij lage drukken is de binaire diffusiecoëfficiënt omgekeerd evenredig met de druk. Bij 
hoge drukken echter is het produkt D12p niet langer constant. Takahashi [13] is één van 
de weinigen die dit verschijnsel hebben onderzocht. Voordat zijn methode hier wordt 
beschreven, worden eerst de gereduceerde druk Pr en -temperatuur Tr ingevoerd. 
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Pc = kritische druk [ Pa ] 
Te = kritische temperatuur [ K ] 

T T =
r T 

c 

p = ]!_ 
r Pc 

(2.62) 

(2.63) 

Voor een binair mengsel zijn deze (pseudo-) kritische druk en temperatuur, Reid et alii 
[10]: 

(2.64) 

(2.65) 

Takahashi [13] gaat uit van experimentele waarden van de diffusiecoëfficiënt bij 
verschillende druk en temperatuur en voor verschillende mengsels. De gereduceerde 
druk ligt tussen 0.1 en 9.0, en de gereduceerde temperatuur tussen 0.95 en 5.0. De 
experimentele waarden zijn uitgezet tegen de gereduceerde druk en temperatuur en 
benaderd met de volgende vergelijking: 

f = CT,-E (2.66) 

(D12p)R is het quotiënt van D 12p bij een bepaalde druk en D 12p bij 1 bar. (D12p)R~ is 
(D12p)R bij Tr = oo. De constanten A, B, C en E worden bepaald met de kleinste 
kwadraten methode en staan in Takahashi [13] vermeld. 

Voor het gebied van Pr = 0.1 - 1.0 en van Tr = 1.0 - 1.4, het gebied dat voor dit 
onderzoek in aanmerking komt, kan vergelijking (2.66) vereenvoudigd worden tot: 

(2.67) 
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In onderstaande twee figuren staat (D12p)R uitgezet als functie van de gereduceerde 
temperatuur en als functie van de gereduceerde druk. 

1 p, • 10 c .1 
~ .... _. ,._ 1r. • 1 

1 
-·--1 

a: c:: 

1 

r::.~ ·- -- • 
1 ' ··~ ---r··· 1 .R..• ,,.,' - Ref. 

1 .~" ,/ 0 28 Il ~ 

~ / 1 1 • 29 Cl 8 
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805 
y- / 1 35 ,/ 1 1 C> 30 • ·-
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Il • 32 • 2 
c 25 v 23 
• 6 ... 13.14,33,3-'l 

0.0 
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04 

1.0 1.5 
Tr 
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Figuur 2.6 Plots van (D12p)R versus Tr De getrokken lijn wordt verkregen met 
vergelijking (2.65), de gestippelde lijn is volgens Slattery et alii [ 1 l]. Voor de 
referenties wordt verwezen naar Takahashi [ 13 ]. 
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Figuur 2.7 Plots van (D12p)R versus p" met T, als parameter. 
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Experimentele opzet 

Hoofdstuk 3 Experimentele opzet 

3.1 Inleiding 

Een oververzadigde toestand (hoofdstuk 1) kan gerealiseerd wo~den door middel van 
een expansie. Wanneer deze expansie isentroop, of bij zeer goede benadering isentroop 
is, dalen temperatuur en druk. Omdat de evenwichtsdichtheid van eén damp sterk 
afhangt van de temperatuur wordt een oververzadigde toestand verkregen tijdens een 
expansie. 

Door gebruik te maken van een pulsexpansiebuis kan een goed beïnvloedbare expansie 
bereikt worden. De temperatuur na de expansie kan worden ingesteld door de keuze 
van de drukverhouding tussen de hoge druk sectie (HPS) en de lage druk sectie (LPS). 
In paragraaf 3.2, experimentele opzet, wordt de opstelling besproken. 

Met behulp van optische detectie (paragraaf 3.3) kan de macroscopische grootte van de 
druppels gemeten worden. Eveneens kan hiermee het aantal druppels per eenheid van 
volume bepaald worden. 

Een belangrijk begingegeven om de druppelgroei goed te kunnen beschrijven is de 
initiële molfractie van de damp die in het mengsel aanwezig is. In paragraaf 3.4 wordt 
een methode om de samenstelling van het mengsel te bepalen en die gebaseerd is op 
absorptie en gaschromatografie, uiteengezet. 

De experimentele procedure en een typisch voorbeeld van een experiment dat voor het 
onderzoek is uitgevoerd, wordt in de laatste paragraaf besproken. 

3.2 Experimentele opzet 

In figµur 3.1 staat een schematische weergave van de pulsexpansiebuis. De pulsbuis is 
is een aangepaste schokbuis die door Looijmans [5] is ontwikkeld. De gedachte achter 
een pulsexpansie is de volgende. De nucleatiesnelheid is een zeer sterke functie van de 
verzadigingsgraad. Het gasmengsel wordt eerst in een toestand gebracht die weliswaar 
oververzadigd is, maar waarbij nog geen druppelvorming optreedt. Vervolgens 
expandeert men gedurende een korte tijd, de nucleatiepuls, h~t mengsel naar een hoge 
oververzadiging, waarbij wel druppelvorming plaatsvindt. Na afloop van de puls 
bevindt het mengsel zich weer in de oorspronkelijke oververzadigde toestand. De 
tijdens de puls ontstane druppels groeien nu door tot macroscopische en eenvoudig 
detecteerbare afmeting. De pulsbuis bestaat uit twee gedeeltes: een hoge druk-sectie en 
een lage druk-sectie. Beide secties worden door een membraan gescheiden. Op tijd t = 
0 wordt het membraan met een metalen draad doorgebrand. Dit gebeurt met een 
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tijdsduur van ongeveer 100 µs. Een schokgolf loopt nu de lage druk-sectie in en een 
expansiegolf de tegenovergestelde richting. Hierdoor neemt de druk en de temperatuur 
in de hoge druk-sectie af. Door nu een smalle verbreding in de lage druk sectie te 
introduceren, zal de schokgolf aan het begin en het einde van deze verbreding 
reflecteren als respectievelijk een kleine expansie- en een kl~ine recompressiegolf. 
Hierdoor zal de druk p aan het uiteinde van de HPS, de plaats waar de condensatie met 
optische methoden wordt bekeken, kort na de grote drukdaling een kleine dip vertonen 
met een korte tijdsduur. Tijdens de dip treedt vorming van druppels (nucleatie) op. 
Omdat de duur van de drukdip (0.4 ms) zeer kort is hebben de druppels die gevormd 
worden ongeveer dezelfde grootte. Na de drukdip zal de druk ongeveer constant blijven 
(plateaudruk). 
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Figuur 3.1 Schematische weergave van de pulsexpansiebuis opstelling. 

In figuur 3.2 staat een (x,t)-diagrarn dat de lopende golven in de pulsexpansiebuis 
weergeeft. Ook staan hierbij een schematische weergave van de pulsexpansiebuis en 
van het drukverloop aan het uiteinde van de hoge druk sectie als functie van de tijd. De 
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Experimentele opzet 

tijdsduur van de drukdip is 0.4 ms. Na een bepaalde tijd (voor n-nonaan in methaan -
30 ms) zal de schokgolf die aan het uiteinde van de lage druk-sectie is gereflecteerd 
aankomen bij het uiteinde van de hoge druk-sectie. Op dat moment eindigt het 
experiment. 
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Figuur 3.2 (x,t)-diagram van het golfverloop in de pulsexpansiebuis. 

3.3 Optica 

Voor de bepaling van de macroscopische grootte van de druppels en de 
druppelconcentratie (aantal druppels per volume-eenheid) wordt gebruik gemaakt van 
optische methoden. Voor de druppelgrootte is dit een 90° licht verstrooiingsmethode, 
voor _de druppelconcentratie een extinctie-methode. In figuur 3.3 staat de optische 
meetmeth_ode schematisch weergegeven. Een laserbundel wordt door de hoge druk
sectie gezonden op ongeveer 5 mm afstand van het uiteinde van deze sectie. Hier kan 
de snelheid van het gas tijdens de expansie verwaarloosd worden en de detectie vindt 
plaats buiten de thermische grenslaag van het uiteinde van de hoge druk-sectie. 

90° licht verstrooiing 

De tijdatbangende grootte van de druppels wordt bepaald door tijdens het experiment 
de intensiteit te meten van het licht dat binnen een kleine ruimtehoek verstrooid wordt 
onder een gemiddelde hoek van 90° met de inkomende laserbundel. De Mie theorie, 
Mie [7], beschrijft voor deeltjes, waarvan de straal in dezelfde orde ligt als de 
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golflengte van het licht, de intensiteit van het licht dat verstrooid wordt door 
bolvormige deeltjes. Deze intensiteit is een functie van de hoek van verstrooiing, de 
brekingsindex n van de bolvormige deeltjes, en de dimensieloze straal a. Deze a kan 
geschreven worden als 21tr jÀ. Hierin is r d de druppelstraal en À de golflengte van het 
licht. In figuur 3.4 is zo'n typisch Mie-patroon voor n-nonaan weergegeven. 
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Figuur 3.3 Optische opzet voor de bepaling van de druppelconcentratie en de 
grootte van de gevormde druppels. 
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Figuur 3.4 Intensiteit die verstrooid wordt door bolvormige druppels als functie 
van size-parameter a (Mie-patroon). 
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Experimentele opzet 

Met de optische meetmethode wordt de intensiteit van het verstrooide licht verkregen 
functie van de tijd. Als de brekingsindex en de golflengte van het licht bekend zijn, kan 
uit een vergelijking van het experimentele patroon met het Mie-patroon de straal als 
functie van de tijd bepaald worden. Dit gebeurt door de positie van de (locale) maxima 
(en eventueel de minima) in beide grafieken met elkaar te vergelij~en. 

Licht extinctie 

Voordat de laserbundel de HPS ingaat, wordt deze bundel gesplitst in twee bundels. De 
intensiteit van de ene bundel wordt nu gemeten met fotodiode D 1 en is het referentie 
signaal. Op deze wijze kan de ruis er voor een groot deel uitgefilterd worden en wordt 
de signaál ruis verhouding aanzienlijk verhoogd. De andere bundel gaat door de HPS 
en valt via lens L2 op een dikke glasplaat, waarbij de eerste uitkomende reflectie wordt 
gemeten (door de glasplaat wordt een reductie van de intensiteit van de bundel 
verkregen met een factor van ongeveer 600). De intensiteit van de bundel wordt nu met 
fotodiode D2 gemeten. 

Wanneer tijdens het experiment druppels gevormd worden, wordt de intensiteit van de 
doorgelaten bundel verzwakt. De druppelconcentratie kan af geleid worden uit de mate 
van verzwakking volgens de wet van Lambert-Beer. Deze wet luidt: 

I = intensiteit [ W/m2 
] 

L = optische weglengte [ m ] 
~ = extinctiecoëfficiënt [ 1/m ] 

I = l e -f'L 
0 

(3.1) 

Uit de extinctiecoëfficiënt ~ kan met onderstaande formule de druppelconcentratie 
bepaald worden. 

(3.2) 

Q = extinctie-efficiëntie ext 

Er dient opgemerkt te worden dat bij hoge druk experimenten _de brekingsindex van het 
gas in de hÓge druk sectie aanzienlijk toeneemt. Samen met de scheve plaatsing van de 
vensters van de pulsbuis veroorzaakt dit een verticale verschuiving van de laserbundel. 
Tijdens het experiment neemt de druk en daarmee ook de brekingsindex af. Hierdoor 
zal tijdens het experiment de bundel in verticale richting bewegen. Door lens L3 voor 
de fotodiode D2 te plaatsen wordt deze verplaatsing beperkt zodat de bundel op de 
diode blijft vallen. 

- 31 -



3.4 Chemische analyse 

Een methode om de 
chemische analyse. 
gaschromatografie. 

initiële samenstelling van het damp/gas mengsel te bepalen is 
Deze methode is gebaseerd op selectieve absorptie en 

Aan het mengcircuit wordt een absorptiekolom (figuur 3.5) bevestigd met een 
selectieve absorber (C18-korrels, voor specificaties zie Appendix B). Nadat het mengsel 
goed gemengd is, dus voor het begin van een experiment, wordt een kleine bekende 
hoeveelheid van het mengsel door de kolom geleid. De damp-component (nonaan of 
octaan) wordt nu door de absorber vastgehouden, en het gas wordt doorgelaten. Dit gas 
wordt opgevangen in een maatglas dat omgekeerd in een waterreservoir is geplaatst, 
zodat de hoeveelheid gas die uit het systeem is uitgelaten bepaald kan worden. Nadat 
een paar honderd ml gas uit het systeem is gestroomd wordt kraan V 4 gesloten. De 
kolom wordt nu van het mengsysteem losgekoppeld en doorgespoeld met hexaan 
(C6H14). De damp-component die geabsorbeerd is lost hierin op. Verschueren [14] toont 
aan dat bij deze procedure de hoeveelheid damp-component die na de doorspoeling 
achterblijft te verwaarlozen is. Met behulp van gaschromatografie kan nu de 
hoeveelheid damp-component in het hexaan bepaald worden. De hoeveelheden damp
component en gas zijn nu bekend, zodat de molaire dampfractie, en dus de initiële 
samenstelling bekend is. 

v. 

V,o 

gas inlet 

v. 

mixing circuit 

adsorption 

column 

0 
0 

0 

water 

Figuur 3.5 Schematische weergave van de opstelling die gebruikt wordt voor de 
chemische analyse. 
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Experimentele opzet 

Een praktisch probleem is het openen van kraan V 4 aan het begin van de procedure. 
Het mengsel, met een druk van tientallen bars, zal nu expanderen naar atmosferische 
druk. Dit zou voortijdige condensatie kunnen veroorzaken, waardoor de hoeveelheid 
damp die geabsorbeerd wordt, wordt beïnvloed. Aangezien dit verschijnsel ongewenst 
is, wordt voordat kraan V 4 geopend wordt de kolom op tegendruk gezet. Deze druk is 
dezelfde als in het mengcircuit. Op deze wijze wordt een -expansie uitgesloten. 
Overigens dient opgemerkt te worden dat de hoeveelheid gas die uitgelaten wordt wel 
gecorrigeerd moet worden. De kolom heeft nu een dood volume {de absorptie-kolom is 
immers op tegendruk gezet en in dit gas zit geen damp-component). 

De onnauwkeurigheid van de methode is 5 %. Deze wordt _bepaald door de 
onnauwkeurigheid van de analyse van het hexaan/damp-component mengsel bij de 
gaschromatograaf. Voor de volledige procedure van de chemische analyse wordt 
verwezen naar appendix B, Procedure voor chemische analyse. 

Een andere methode om de initiële samenstelling te bepalen is de volgende. Met de 
ideale gaswet wordt uit de dampdruk de molaire dichtheid berekend. Daarna wordt met 
een toestandsvergelijking voor reële gassen de totale molaire dichtheid bepaald uit de 
totaal druk. De verhouding van beide molaire dichtheden geeft de beginmolfractie. 
Overigens is deze waarde lager dan de werkelijke waarde. Wanneer de damp 
ingespoten wordt, verdampt niet alles, de damp absorbeert ook als vloeistof aan de 
wanden van de schokbuis. Bij het toevoegen van het gas neemt de chemische potentiaal 
van de vloeistof toe. De chemische potentiaal van de damp verandert nauwelijks. 
Doordat nu damp uit de vloeistof oplost in het gas zal het evenwicht hersteld worden. 

3.5 Een typisch experiment 

Een experiment begint met het aanbrengen van een polyester membraan in de 
membraan-kamer (MS). Vervolgens worden de beide druksecties vacuüm gepompt, om 
vreem_de deeltjes, zoals stofdeeltjes (heterogene condensatie) en waterdamp, te 
verwijder~n. De lage druk-sectie wordt vacuüm gepompt totdat de druk lager is dan 1 
Pa, de hoge druk-sectie totdat de druk lager is dan 10·2 Pa (te meten met een Barocel 
type 600A). Bij de hoge druk-sectie wordt gebruik gemaakt van een turbo-pomp (VP). 

Na - 20 minuten worden de pompen uitgezet en wordt de vloeistof, die zal verdampen, 
geïnjecteerd. De geïnjecteerde hoeveelheid ligt voor n-nonaan -en n-octaan in het gebied 
van 100 tot 500 µl. Na weer - 20 minuten is de dampdruk (gemeten met een Barocel 
type 600a) gestabiliseerd. Het gas wordt nu in beide druksecties tegelijkertijd 
toegevoegd tot de gewenste druk. Nadat dit gebeurd is, wordt de mengpomp aangezet. 
Er wordt - 15 minuten rondgepompt; het mengsel is nu volledig gehomogeniseerd, 
Luijten [ 6]. 
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Op dit tijdstip worden er drie gassamples genomen, om via chemische analyse de 
beginsamenstelling van het mengsel te bepalen. Hierna wordt het mengcircuit 
afgesloten. Het eigenlijke experiment kan nu beginnen. De begindrukken in de HPS en 
de LPS en de begintemperatuur van de HPS worden genoteerd. Een stroompuls wordt 
door de metalen draad in de membraansectie gestuurd, het merpbraan scheurt en het 
experiment begint. 

Er worden nu vier signalen gemeten: de dynamische druk (met een dynamische 
drukopnemer Kistler type 603b ), het extinctiesignaal, het referentiesignaal en de 
intensiteit van het licht dat onder een hoek van 90° wordt verstrooid. Van deze signalen 
worden 16000 waarden om de 2 µs opgenomen met een LeCroy 6810 waveform 
recorder, die als trigger het dynamisch druksignaal gebruikt, dat beneden een bepaald 
drempelniveau komt. In figuur 3.6 tot en met 3.8 zijn een typisch druksignaal, 
extinctiesignaal en lichtverstooiingssignaal te zien voor een n-nonaan/methaan mengsel. 
Bij figuur 3.7, het lichtverstrooiingssignaal, is tevens het theoretische Mie-patroon te 
zien dat aan de experimentele condities voldoet. Na 30 ms is duidelijk de schokreflectie 
bij alle signalen te zien. Op dat moment eindigt het experiment. 

Voor meer details over de experimentele procedure wordt verwezen naar Luijten [6] en 
Looijmans [5]. 
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Figuur 3.6 Typisch drukverloop (gemeten aan het uiteinde van de HPS). 
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Figuur 3. 7 boven: Theoretisch Mie-patroon als functie van a. beneden: Gemeten 
strooilicht intensiteit als functie van de tijd. 

Tenslotte kort iets over de experimentele onzekerheden. De relatieve onzekerheden van 
de (statische) begindruk en de dynamische druk zijn ongeveer 0.5%. De absolute fout 
bij de condensatietemperatuur is 1 K. Voor meer details van beide onnauwkeurigheden 
wordt verwezen naar Luijten [6]. De relatieve onnauwkeurigheid van de initiële 
molfractie, bepaald via chemische analyse, bedraagt 5%. 
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Figuur 3.8 Typisch extinctie-signaal. 
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Resultaten 

Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van een _ aantal (hoge druk-) 
experimenten, die verricht zijn met de pulsnucleatiebuis. De condensatiedrukken van 
deze experimenten zijn 1, 10, 20, 30 en 40 bar, zodaf een goed beeld van de 
drukafhankelijkheid van een aantal grootheden, die voor het groeiproces van belang 
zijn, wordt verkregen. Voor de experimenten zijn een tweetal binaire gasmengsels 
gebruikt; het eerste is een n-nonaan/methaan mengsel (paragraaf 4.3), het tweede is n

octaan/methaan (paragraaf 4.4). In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de bepaling van de 
beginsamenstelling van de mengsels. De grootte-orde van de molfractie van n-nonaan 
in het binaire mengsel is 104

, van het n-octaan in het mengsel 5 ·10-4
• 

Bij de experimenten is vooral gekeken naar het gedrag van de diffusiecoëfficiënt (bij 
bepaalde voorwaardes en aannames) als functie van de druk. In de paragrafen 4.3 en 
4.4 zal d~ ook hier de nadruk op liggen. 

4.2 Chemische analyse 

Eén van de belangrijkste beginvoorwaarden voor het druppelgroeimodel is de 
samenstelling van het binaire gasmengsel voordat de condensatie plaats vindt. Het blijkt 
immers dat de relatieve afwijking van r2 als functie van de tijd ongeveer lineair is met 
de relatieve afwijking van de beginmolfractie van de minst vluchtige component. In het 
voorgaande hoofdstuk, experimentele opzet, zijn twee methodes beschreven om deze 
begin-molfractie te bepalen; chemische analyse en de "dampdruk"-methode1

• Deze twee 
methodes worden nu met elkaar vergeleken. 

Hiertoe zijn bij verschillende begindrukken, variërend van 20 tot 80 bar, met beide 
methodes de begin-molfracties berekend, zowel voor het mengsel n-nonaan/methaan als 
voor n-octaan/methaan. In figuur 4.1 en 4.2 staat de verhouding van de molfractie 
bepaald met de chemische analyse en die bepaald met de "dampdruk"-methode uitgezet 
als functie van de druk, voor beide mengsels. De trend die in beide grafiek te zien is, is 
dat bij toenemende druk de verhouding toeneemt en sterk gaat afwijken van 1. De 
tekortkoming van de "dampdruk"-methode zijn reëel gas-effecten; bij toenemende 
totaaldruk zal er meer n-nonaan en n-octaan oplossen in methaan. Verder kunnen er 

1 Met de "dampdruk"-methode wordt de methode bedoeld waarbij de dichtheid van de damp, 
geïnjecteerd bij vacuüm, berekend wordt met de ideale gaswet, en de dichtheid van het gas, dat toege
voegd wordt, met een toestandsvergelijking zoals de RKS-vergelijking. De begin-molfractie is nu de 
verhouding van beide dichtheden. In paragraaf 3.4 staat deze methode uitvoerig beschreven. 
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absorptie- en desorptie-effecten optreden. Probleem is echter dat dit niet te berekenen 
is. De "dampdruk"-methode is dus alleen betrouwbaar bij lage drukken (geen reële 
gaseffecten), iets wat de trend bij de lage drukken in figuur 4.1 lijkt aan te geven. De 
verhouding van de molfracties gaat voor lage drukken dan ook naar 1. 
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Figuur 4.1 De verhouding van de molfractie bepaald met chemische analyse en 
"dampdruk"-methode als functie van de druk (T = 295 K), voor nonaan/methaan. 
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Figuur 4.2 De verhouding van de molfractie bepaald met chemische analyse en 
"dampdruk"-methode als functie van de druk (T = 295 K), voor octaan/methaan. 
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Resultaten 

Om de betrouwbaarheid van de chemische analyse voor hoge drukken te onderzoeken 
zijn een aantal verzadigingsexperimenten uitgevoerd met n-nonaan/methaan. Het 
principe is een dusdanige hoeveelheid nonaan in de HPS te spuiten dat de 
verzadigingsdampdruk bereikt wordt. Bij de experimenten wordt 5 en 10 ml n-nonaan 
bij vacuüm ingespoten. Daarna wordt methaan toegevoegd en worden er samples voor 
de chemische analyse genomen. De molfractie die op deze wijze verkregen wordt moet 
nu overeenkomen met de theoretische verzadigingsmolfractie (uit de retrograde curves 
die met de RKS-vergelijking zijn verkregen), welke een onnauwkeurigheid van 5% 
heeft. In tabel 4.1 staan de resultaten van deze experimenten vermeld. De 
onnauwkeurigheid van p is 0.5%, van T 0.1 K, van het geïnjecteerde volume 0.1 ml en 
van (yl mol)ca 5%. 

100 

101 

67.7 295.5 5.0 methaan 5.6·10-4 6.l ·10-4 

70.7 296.1 10.0 methaan 6.5 ·10-4 6.6·10-4 

_Tabel 4.1 Verzadigingsexperimenten voor n-nonaan in methaan. De subscripten ca 
en verz staan voor chemische analyse en theoretische verzadiging 

Het blijkt dat de beginmolfractie bepaald met de chemische analyse binnen 10% 
nauwkeurigheid overeenstemt met de theoretische verzadigingsfractie. Bij de injectie 
met 5 ml is er een afwijking van 8%, bij die met 10 ml een afwijking van 2%. 
Aangezien er na het experiment met 5 ml nog nonaan in de buis aanwezig was moet er 
geconstateerd worden dat verzadiging bereikt was. De fout van 8% kan verklaard 
worden met de onnauwkeurigheid van de theoretische molfractie welke 5% is. Uit de 
verzadigingsexperimenten kan geconcludeerd worden dat de chemische analyse een 
betrouwbare methode is om de beginsamenstelling (bij hoge drukken) te bepalen 
waarbij een nauwkeurigheid van 5% wordt gehaald. 

4.3 Resultaten van n-nonaan/methaan 

Voor het binaire gasmengsel n-nonaan/methaan zijn een aantal condensatie
experimenten verricht bij verschillende condensatiedrukken. Deze drukken variëren van 
1 tot 40 bar (tabel 4.2). Voorbeelden van dergelijke experimenten staan in figuur 4.3 en 
4.4 voor condensatiedrukken van 10 en 30 bar. In de figuren staat ? uitgezet als functie 
van de tijd. In de grafieken staat zowel de experimenteel gevonden r(t) als de r(t) die 
verkregen is met het groeimodel, dat in hoofdstuk 2 beschreven is. 
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Het blijkt dat de groeicurve die met het model wordt verkregen duidelijk afwijkt van de 
experimenteel gevonden curve. Opvallend is ook de grotere afwijking van het model 
ten opzichte van de experimenteel gevonden lijn bij de hogere condensatiedruk. 
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Figuur 4.3 Experimenteel gevonden r(t) en die volgens het groeimodel, met 
Fuller/Takahashi, Pcond = 9.8 bar en Tcond = 223.9 K, experimentnummer 944. 
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Figuur 4.4 Experimenteel gevonden r(t) en die volgens het groeimodel, met 
Fuller/Takahashi, Pcond = 32.3 bar en Tcond = 241.9 K, experimentnummer 960. 
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Resultaten 

In hoofdstuk 2 is de invloed van de stofeigenschappen op het groeimodel bekeken. Het 
blijkt dat de diffusiecoëfficiënt de enige stofeigenschap is die grote invloed heeft op de 
groei, r(t). Uitgaande van dit gegeven, een degelijke theoretische basis voor het 
groeimodel en de betrouwbaarheid binnen 5% van de chemische analyse, wordt de 
diffusiecoëfficiënt nu als functie van de druk experimenteel _bepaald. Dit gebeurt 
zodanig dat de groeicurve volgens het model gefit wordt aan -de -experimenteel 
gevonden groeicurve, met de diffusiecoëfficiënt als fitparameter. In onderstaande tabel 
staat de verhouding van de experimenteel gevonden diffusiecoëfficiënt en die volgens 
Fuller en Takahashi (hoofdstuk 2) uitgezet. De onnauwkeurigheid van p0 en Pcond is 

0.5%, van T0 0.1 K, van Tcond 1 K, van (y1,mol)ca 5% en van Dex/DFr 5% bij 1, 10 en 20 
bar en 10% bij 30 en 40 bar. Voor hogere drukken is de onzekerheid groter omdat 
naast de onnauwkeurigheid van de chemische analyse er een tweede onnauwkeurigheid 
bijkomt, de onnauwkeurigheid in het experimenteel bepalen van de Mie-pieken. Er 
treden nu minder pieken op en de pieken zijn breder, met als gevolg minder en iets 
onnauwkeurigere meetpunten. 

982 

944 

945 

863 

940 

941 

924 

960 

970 

104 

2.9 294.4 0.9 229.5 1.1 ·10"3 1.03 

27.5 293.0 9.8 223.7 1.3·104 0.77 

27.6 293.5 9.8 223.9 1.3·10·4 0.75 

44.5 293.6 19.6 236.2 2.0·104 0.74 

45.8 293.6 19.3 233.2 1.5·10·4 0.70 

45.8 293.3 19.2 232.7 1.6·10·4 0.72 

68.2 292.7 31.2 237.0 2.4·10"4 0.32 

67.4 294.9 32.3 241.9 2.8·104 0.40 

85.2 293.9 41.5 241.7 1.8·10·4 0.26 

67.3 297.5 45.7 268.9 6.6·104 0.37 

Tabel 4.2 De verhouding van Dexp en DIT (Fuller en Takahashi) als functie van de 
condensatiedruk en -temperatuur, voor het mengsel n-nonaanlmethaan. 

Er dient_ nog opgemerkt te worden dat de initiële molfractie voor experiment 982, 
waarbij de begindruk ongeveer 3 bar is, niet verkregen is met de chemische analyse, 
daar dit praktisch niet goed uitvoerbaar is bij lage drukken. De beginmolfractie is nu 
bepaald met de "dampdruk"-methode. 
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Verder is experiment 104 een verzadigingsexperiment (7.5 ml n-nonaan geïnjecteerd). 
De molfractie is hierbij niet bepaald via chemische analyse, maar is de theoretische 

verzadigingsmolfractie. 

In figuur 4.5 is het quotiënt van beide diffusiecoëfficienten uitgezet als functie van de 
dichtheid. De dichtheid op de x-as is de dichtheid die verkregen is met de gemiddelde 
plateaudruk1 en de bijbehorende temperatuur. De trend die duidelijk in figuur 4.5 te 
zien is is dat bij toenemende dichtheid de verhouding van beide diffusiecoëfficiënten 

afneemt en sterk gaat afwijken van 1. 
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Figuur 4.5 Quotiënt van D,Xf' en DFT als fanctie van de dichtheid, voor het mengsel 
n-nonaan/methaan. 

Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is het feit dat Fuller en Takahashi 
uitgaan van bolvormige kleine moleculen. Daarentegen is n-nonaan een ketenvormig 
molecuul en heeft een lengte van -12.6 Á. Dit is berekend met het gegeven dat de 
afstand C-C in een ethaan-molecuul 1.536 Á bedraagt en de hoek tussen beide C
atomen -120° is. De lengte van een C-H binding is in een ethaan-molecuul 1.107 Á. 
Uit de dichtheid kan de onderlinge afstand van de methaan-mo_leculen afgeschat worden 
(uitgaande- van gemiddelde bolvormige ruimtes voor de moleculen). Bij een dichtheid 
van 10 kg/m3 is deze afstand 17.2 Á, bij 25 kg/m3 12.6 Á en bij 40 kg/m3 10.8 Á. 

1 De plateaudruk is de druk die tijdens een condensatie-experiment na de drukdip bereikt wordt. 
Deze druk is ongeveer constant en ligt een fractie hoger dan de condensatiedruk (de druk in de drukdip). 
Het is tevens de druk waarbij de druppelgroei daadwerkelijk plaatsvindt. 
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Resultaten 

Bij toenemende dichtheid zal de diffusie van de ketenvormige moleculen dus moeilijker 
verlopen dan in het geval van kleine bolvormige moleculen. 

Overigens is in figuur 4.5 tussen 20 kg/m3 en 30 kg/m3 een duidelijke daling te zien 
van het quotiënt van de diffusiecoëfficiënten. De afstand tussen ~e methaan-moleculen 
is dan van -dezelfde grootte als de lengte van de nonaan-ketens, zodat er makkelijk 
interactie tussen de methaan- en nonaan-moleculeff kan optreden en de 
diffusiecoëfficiënt daardoor meer afneemt dan Fuller en Takahashz voorspellen. 

4.4 Resultaten van n-octaan/methaan 

Voor het mengsel n-octaan/methaan zijn eveneens een aantal condensatie-experimenten 
uitgevoerd bij condensatiedrukken van 1 tot 40 bar (tabel 4.3). In figuur 4.6 staat zowel 
de experimenteel gemeten r(t) als de r(t) volgens het groeimodel uitgezet als functie 
van de tijd voor een condensatiedruk van 20 bar. Ook nu blijkt de curve volgens het 
model af te wijken van de experimenteel gevonden curve. 
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Figuur 4.6 Experimenteel gevonden r(t) en die volgens het groeimodel, Pcont1 = 
20.5 bar en Tcond = 239.0 K, experimentnummer 871. 

Net als in de vorige paragraaf wordt de groeicurve volgens het model weer gefit aan de 
experimenteel gevonden curve, met de diffusiecoëfficiënt als parameter. In tabel 4.3 
staat de verhouding van de experimenteel gevonden diffusiecoëfficiënt en die volgens 
Fuller en Takahashi uitgezet. De onnauwkeurigheden voor de grootheden zijn hetzelfde 
als in het geval van n-nonaan/methaan. 
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3.1 294.4 1.2 232.7 4.2·10-3 1.01 

22.7 293.0 10.3 239.4 7.0·10-4 0.98 

44.4 293.6 20.5 239.3 5.0·10-4 0.88 

44.5 293.3 20.5 239.0 4.8·10-4 0.91 

66.3 293.6 30.7 238.4 5.9·10-4 0.47 

84.9 294.0 41.2 241.5 4.8·10-4 0.22 

Tabel 4.3 De verhouding van Dexp en Drr (Fuller en Takahashi) als functie van de 
condensatiedruk en -temperatuur, voor het mengsel n-octaan/methaan. 
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Figuur 4. 7 Quotiënt van D,xp en Drr als functie van de dichtheid, voor het mengsel 
n-octaanlmethaan. 

In figuur 4.7 is het quotiënt van beide diffusiecoëfficienten weer uitgezet als functie 
van de dichtheid. De dichtheid op de x-as is de dichtheid die verkregen is met de 
gemiddelde plateaudruk1 en de bijbehorende temperatuur. Ook in deze figuur is 
dezelfde trend als bij n-nonaan/methaan te zien: bij toenemende dichtheid neemt de 
verhouding van beide diffusiecoëfficiënten af en gaat sterk afwijken van 1. Eveneens is 
dit weer te verklaren met het feit dat n-octaan-moleculen ketenvormig zijn. 

1 De plateaudruk is de druk die tijdens een condensatie-experiment na de drukdip bereikt wordt. 
Deze druk is ongeveer constant en ligt een fractie hoger dan de condensatiedruk (de druk in de drukdip). 
Het is tevens de druk waarbij de druppelgroei daadwerkelijk plaatsvindt. 
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Resultaten 

Op dezelfde wijze als voor de nonaan-moleculen is de lengte van een octaan-molecuul 
berekend, deze is -11.3 Á. Het blijkt dat deze afstand weer ruwweg overeenkomt met 
de onderlinge afstand van de methaan-moleculen bij een dichtheid tussen de 20 kg/m3 

en 30 kg/m3
, juist de dichtheid waar een duidelijke daling in het quotiënt optreedt. 
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Conclusies en aanbevelingen 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt heeft zich gericht op de groei van 
druppels in n-nonaan/methaan en n-octaan/methaan mengsels tijdens een (isentrope) 
expansie in een pulsexpansiebuis. 

Druppelgroei in een oververzadigd gasmengsel hangt af van de volgende 
begincondities: de begintemperatuur, het beginaantal druppels en de samenstelling van 
het gasmengsel (uitgedrukt in mol n-nonaan of n-octaan per mol van het mengsel). Het 
blijkt dat de meetonnauwkeurigheden van de begintemperatuur ( 1 K) en van het 
beginaan!al druppels ( 10%) geen invloed hebben op het verloop van de druppelgroei, 
r(t). De beginsamenstelling heeft echter grote invloed. De relatieve afwijking in de 
beginsamenstelling is lineair met de relatieve afwijking in de druppelgroei, r(t). 

Bij de beschrijving van de druppelgroei worden (empirische) fitfuncties voor een aantal 
stofeigenschappen gebruikt. Bij experimenten met condensatiedrukken van 10 tlm 40 
Bar blijkt dat 30% verandering van de soortelijke isobare warmtecapaciteit in de 
vloeistof, de soortelijke isobare warmtecapac1te1t in het gasmengsel, de 
warmtegeleidingscoëfficiënt en de oppervlaktespanning geen invloed hebben op het 
verloop van r(t). Voor de eerste drie stofparameters is dit te verklaren door het feit dat 
de hoge druk-benadering bijna geldig is, de temperatuur aan het oppervlak van de 
druppel is gelijk aan de temperatuur in het verre veld. De invloed van de 
diffusiecoëfficiënt is echter wel relevant voor de druppelgroei. Een relatieve afwijking 
in de diffusiecoëfficiënt is lineair met een relatieve afwijking in r(t). 

Om de beginsamenstelling te kunnen bepalen kunnen twee methodes toegepast worden; 
chemische analyse en de "dampdruk"-methode. Bij experimenten van 20 t/m 80 Bar 
(±295 K) is met beide methodes de molfractie bepaald. Als de verhouding van de 
molfracties, bepaald via chemische analyse en met de "dampdruk"-methode als functie 
van de druk wordt uitgezet, dan blijkt deze voor lage drukken dicht bij 1 te liggen. 
Naarmate· de druk hoger wordt neemt deze verhouding toe. Voor lage drukken zijn 
beide methodes dus betrouwbaar. 

Om de betrouwbaarheid van de chemische analyse bij hoge drukken te onderzoeken 
zijn er met n-nonaan/methaan verzadigingsexperimenten Yerricht. De molfractie, 
bepaald via chemische analyse stemt binnen 5% nauwkeurigheid overeen met de 
theoretische verzadigingsmolfractie. 
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Voor beide mengsels zijn er bij verschillende condensatiedrukken experimenten verricht 
waarbij de groei r(t) volgens het groeimodel vergeleken werd met de experimenteel 
bepaalde groei. Voor lage drukken komen beide goed overeen, voor hogere drukken is 
er een afwijking; de groei volgens het model verloopt sneller dan de experimenteel 
bepaalde groei. Deze afwijking is groter naarmate de druk toeneemt. Uitgaande van een 
degelijke theoretische basis voor het groeimodel, bovenstaand onderzoek van de 
atbankelijkheid van de begincondities en stofeigenschappen, de betrouwbaarheid van de 
chemische analyse (en dus van de beginsamenstelling) en de lineaire invloed van de 
diffusiecoëfficiënt op r(t), zijn de experimenteel gevonden groeicurve r(t) en die 
volgens het groeimodel aan elkaar gefit met de diffusiecoëfficiënt als fitpararneter. 

De verhouding van de experimenteel bepaalde diffusiecoëfficiënt en de theoretische 
(Fuller en Takahashi) blijkt als functie van de dichtheid van het gasmengsel het 
volgende verloop te hebben: bij toenemende dichtheid neemt de verhouding af en gaat 
deze sterk afwijken van 1. Dit is te verklaren uit het feit dat Fuller en Takahashi 
uitgaan van bolvormige moleculen. Nonaan en octaan daarentegen zijn ketenvorrnig. 
Zowel voor n-nonaan/methaan als het n-octaan/methaan mengsel is duidelijk een daling 
van de verhouding te zien tussen 20 en 30 kg/m3

• De afstand van de methaan
moleculen is nu van dezelfde grootte als de lengte van de ketenvorrnige nonaan- en 
octaan-moleculen. De grote kans op interactie tussen methaan- en nonaan-moleculen, en 
methaan- en octaan-moleculen zou een verklaring kunnen zijn voor deze daling. 

Looijmans [5] fitte het groeimodel en experimentele data met de molfractie als 
fitparameter en de diffusiecoëfficiënt volgens Fuller en Takahashi. Met de 
verzadigingsexperimenten is echter aangetoond dat chemische analyse binnen 5% 
nauwkeurig is (deze kennis was destijds nog niet aanwezig). Omdat zowel 
diffusiecoëfficiënt als de molfractie van de minst vluchtige component lineair met r(t) 
zijn, kunnen met de experimenteel bepaalde diffusiecoëfficiënt zijn metingen opnieuw 
geïnterpreteerd worden. In grafieken 5 .1 en 5 .2 staat de nucleatiesnelheid uitgezet als 
functie van de verzadigingsgraad. Boven staan de metingen van Looijmans [5], onder 
grafieken -waarbij de oververzadiging gecorrigeerd is met de huidige kennis van de 
diffusiecoëfficiënt. In de grafieken zijn eveneens theoretische curves getekend, volgens 
de klassieke nucleatie theorie (CNT) en volgens het Quasi-One-Component semi
phenomenological model (QOC, door Kalikmanov en van Dongen). 
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Figuur 5.1 Nucleatiesnelheid als functie van de verzadigingsgraad voor 
nonaanlmethaan. Boven: metingen van Looijmans [5]. Onder: herinterpretatie met 
de experimentele diffusiecoëfficiënt. 
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Figuur 5.2 Nucleatiesnelheid als functie van de verzadigingsgraad voor 
octaan/methaan. Boven: metingen van Looijmans [5]. Onder: herinterpretatie met 
de experimentele diffusiecoëfficiënt. 
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Aangezien n-nonaan- en n-octaan moleculen ketenvormig zijn, en dus niet voldoen aan 
de voorwaarde voor de diffusiecoëfficiënt volgens Fuller en Takahashi, is het aan te 
bevelen om in de toekomst condensatie-experimenten uit te voeren met meer 
bolvormige moleculen. Met experimenten van bijvoorbeeld water in stikstof of helium 
kan het groeimodel nogmaals geverifieerd worden. 

Verder is het raadzaam om experimenten uit te voeren met mengsels waarvan de 
diffusiecoëfficiënt als functie van de druk (dichtheid) nauwkeurig bekend is. Het 
probleem van een fitfunctie voor de diffusiecoëfficiënt wordt dan vermeden. Nadeel is 
echter dat literatuuronderzoek aangetoond heeft dat er op het moment weinig bekend is 
van de drukafhankelijkheid van diffusiecoëfficiënten. 

Om de resultaten, die in dit rapport beschreven zijn, nogmaals te verifiëren zou een 
onafhankelijke methode om de diffusiecoëfficiënt van nonaan en octaan in methaan te 
bepalen uitkomst bieden. 
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Appendix A 

Appendix A Stofparameters 

In deze appendix staan de belangrijkste stofeigenschappen vooe de gebruikte gassen en 
vloeistoffen: de kritische druk Pc• de kritische temperatuur Te, de kritische dichtheid Pc• 
de molaire massa M, de brekingsindex n, Pitzer's acentrische _factor co en Rackett 
compressibiliteitsfactor ZRA. 

methaan ( CH4) 

Pc = 46.0 Bar 

Te = 190.4 K 

Pc = 163.5 kg/m3 

M = 16.043 g/mol 

ZRA = 0.2892 
(l) = 0.011 

n-octaan (C8H 18) 

Pc = 24.9 Bar 

Te = 568.8 K 

Pc = 232.1 kg/m3 

M = 114.232 g/mol 
n = 1.395 

ZRA = 0.2571 
(l) = 0.398 

n-nonaan ( C/120) 

Pc = 22.9 Bar 

Te = 594.6 K 

Pc = . 234 kg/m3 

M = 128.259 g/mol 
n = 1.405 

ZRA = 0.2543 
(l) = 0.445 

Binaire interactie coëfficiënt kiJ, die gebruikt wordt in de toestandsvergelijking: 

n-octaan/methaan 
n-nonaan/methaan 

Redlich-K wong-Soave 

ki}= 0.0448 
kij = 0.0448 

Peng-Robinson 

ki}= 0.0474 
ki}= 0.0496 



Appendix B 

Appendix B Procedure voor chemische analyse 

In deze appendix wordt de procedure beschreven die nodig is om een goede chemische 
analyse uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een absorptie-kolom met C18 -

korrels (octadecylsilica, fabrikant Baker-Bond, diameter 40 µm (60 Á), liq. C-packing 
material), die uitstekend n-nonaan en n-octaan absorberen. In onderstaande figuur staat 
een schematisch weergave van opzet voor de chemische analyse. Daarna volgen de 
stappen die uitgevoerd dienen te worden. Het uitgangspunt is dat alle kranen (V 4, V9 
en V 10) gesloten zijn. 

mixing circuit 

v. 

adsorption 
column 

0 
0 

0 -gas inlet 
0° water 

0 

0 

v. 

Schematische weergave van de opzet voor de chemische analyse 

In de kelder: 

~ Het maatglas wordt op zijn kop vol met water -in de waterbak geplaatst. 

~ De begindruk Pbegin in het mengsysteem wordt genoteerd. 

~ De temperatuur T van het systeem wordt genoteerd. 

~ De omgevingsdruk Pomg en -temperatuur T omg worden genoteerd. 

~ Kraan V 10 wordt geopend. 

~ Hetzelfde gas als in de opstelling wordt in de absorptie-kolom ingelaten. Op deze 
wijze wordt de kolom op tegendruk gezet. Deze tegendruk is net een fractie lager 
dan de druk in het mengsysteem. 



~ De tegendruk Ptegen wordt genoteerd. 

~ Kraan V 10 wordt gesloten. 

~ Kraan V 4 wordt geopend en onmiddellijk hierna wordt kraan V9 geopend. 

~ Kraan V9 wordt zo geopend dat het gasmengsel LANGZAAM ( 40ml/min) in het 
maatglas stroomt. 

~ Als er zich ongeveer 200 ml gas m het maatglas bevindt, wordt kraan V 4 

gesloten. 

~ De einddruk Peind in het mengsysteem wordt genoteerd. 

~ Wachten tot al het gas uit de absorptie-kolom in het maatglas is gestroomd. 
Hierbij wordt kraan V9 steeds meer open gezet, totdat als het gas zich in het 
maatglas bevindt. 

~ Het volume V in het maatglas wordt afgelezen en genoteerd. Hierbij wordt het 

maatglas zo geplaatst dat de meniscus in het maatglas gelijk komt met het 
wateroppervlak. 

~ Kraan V9 wordt gesloten. 

~ De absorptie-kolom wordt losgemaakt. 

~ De massa van een leeg flesje m1eeg wordt bepaald en genoteerd. 

~ Aan de absorptie-kolom wordt een spuit van 2.5 of 5 ml gemonteerd, die gevuld 
is met hexaan. 

~ De absorptie-kolom wordt met het hexaan doorgespoeld en het hexaan wordt 
opgevangen in het flesje. 

~ Als het flesje vol is wordt de massa hiervan opnieuw bepaald. Deze mvol wordt 
genoteerd. 

Bij de gaschromatograaf" 

~ Er moet een ijklijn gemaakt worden (bekende concentraties). Dit wordt als eerste 
gedaan. 
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~ Een 50-ml-erlenmeyer wordt gewogen. De massa Il\oor wordt genoteerd. 

~ Ongeveer 0.05 gram n-nonaan (of n-octaan), wat neerkomt op ongeveer 7 
druppels, wordt toegevoegd. 

~ De massa van de erlenmeyer 11\ia wordt genoteerd. 

~ De massa van het n-nonaan (of n-octaan) is nu bekend, 11\ia - Il\oor· 

~ De erlenmeyer wordt aangevuld met hexaan tot 50 ml. De concentratie komt 
ongeveer overeen met 1000 ppm. 

~ Hieruit worden concentraties van 100 ppm, 200 ppm en 300 ppm gemaakt. 

~ Voor één concentratie wordt nu 1 µl in de gaschromatograaf geïnjecteerd. De 
oppervlakte wordt genoteerd. Hierna nog tweemaal. 

~ De gemiddelde oppervlakte wordt berekend en op deze wijze worden een ijkpunt 
verkregen. 

~ Zo ook voor de andere concentraties; er worden dus drie ijkpunten verkregen. 

~ 1 µl van de inhoud van een flesje van een experiment wordt in een 
gaschromatograaf geïnjecteerd. Hierna nog tweemaal. De gemiddelde oppervlakte 
wordt weer berekend. 

Bij de pc: · 

~ Met de ijkpunten kan een ijklijn gemaakt worden; oppervlak als functie van de 
het aantal kg n-nonaan per liter hexaan. 

~ De richtingscoëfficiënt en de offset van de ijklijn, V, Ptegen• Pomg• T, T0 mg• Il\0 1, 

m1eeg en het gemiddelde oppervlak worden in een data-file gezet (bijvoorbeeld 
exp_3108.dat) 

~ Met·het programma "CHEMANAL.PAS" wordt nu de molfractie berekend. 
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Appendix C Homogene condensatie van salmiak 

KEMA doet onderzoek naar condensatie van salmiak, met betrekking tot 
rookzuiveringsinstallaties. Aangezien in de vakgroep Gasdynamica/ Aeroakoestiek van 
de faculteit Technische Natuurkunde de kennis aanwezig is_ op het gèbied van 
condensatie bij (adiabatische) expansies, is er een samenwerkingsproject uitgevoerd van 
KEMA met de vakgroep, waarbij gekeken is is naar homogene condensatie van 
salmiak. Aan dit project heb ik deelgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de 
studie die is verricht. 

Titel: Onset of homogeneous condensation of ammoniumchloride 
Auteurs: M. Muitjens, M. Roelands, J. Willems, M. van Dongen 
Verslagnummer: R 1350-D 
Datum: 11 juli 1995 

Samenvatting 

An experimental pilot study on homogeneous condensation of ammoniumchloride, 
NH4Cl, during a continuous adiabatic expansion is performed as a collaboration of the 
KEMA and the faculty of Applied Physics. 
A mixture of NH3, HCI and N2 at an initia! temperature of 235 °C and an initial 
pressure of about 3 bar is expanded adiabatically in an expansion cloud chamber. 
During such an expansion, pressure and temperature of the mixture decrease and 
homogeneous condensation of NH4Cl may occur. 
The aim of this study was to experimentally determine the temperature and partial 
vapour pressures at the detected onset of homogeneous condensation of NH4Cl. 
The temperature at the detected onset of homogeneous condensation Te could be 
deterrnined very well. The cooling rate was varied in between -1300 Kis and -100 Kis 

leading to an average Te of 380 +/- 30 K (107 +/- 30 °C). 
Absorption on cold spots in the expansion cloud chamber and corrosion effects of the 
metal of the expansion cloud chamber did affect the initia! composition of the gas
mixture. Therefore, the vapour pressure of NH3 and HCl at the onset of the 
homogeneous condensation of NH4Cl could not be estimated with sufficient accuracy. 
The highest onset temperature found is 416 K (143 °C), at a cooling rate of -1300 kis. 
Probably, the initia! composition of the gas-mixture for that e~periment corresponded to 
a saturated mixture at an initia! temperature of 232 +/- 3 °C. Therefore, 416 is an upper 
limit for the onset temperature of homogeneous condensation of NH4Cl in a Laval
nozzle of the Condi-cyclone. 


